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یکمطالعهجدیدنشانمیدهدبرایاین کهماسکهایپارچهای
خانگی بتوانند از انتقال ویروس جلوگیری کنند باید حداقل دوالیه
ی کنید
پارچه داشته باشند .ا گر از ماسکهای تکالیه استفاده م 
ن گونه ماسکها از سرایت بیماری
با اطمینان میتوان گفت که ای 
ی کنند.
جلوگیری نم 

دالیل فرهنگی گرایش برخی سیاسیون به غرب بررسی شد؛

200سالخیانتلژهایفراماسونری
گروه فرهنگی
جالل آلاحمد ازجمله روشنفکرانی است که
در راستای مقابله با جریان غربزده قلمفرسایی
کرد و مقابل این جریان ایستاد .او که همواره این
جماعت را انسانهایی «هرهری مذهب» معرفی
ی کرد ،خطر تفکر آنها را برای میهن ،بزرگترین
م 
خطربرمیشمرد.در اینراستابه گفتوگوباعلیرضا
گرایی،ازفعاالنرسانهایپرداختهایمتانگاهی کنیم
به خاستگاه جریان غربزده مقابل آل احمد و تأثیر
لژهای فراماسونری در تربیت این افراد .در همین
خصوص باید گفت شاید کمتر قرارداد استعماری را
در ۲۰۰سالاخیرایرانبتوانپیدا کرد کهردپایافراد
وابسته به لژهای فراماسونری در آن وجود نداشته
باشد .لژهایی که با هدف مستعمرهسازی ایران در
زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
از زمان فتحعلی شاه سنگ بنای آنها گذاشته شد
و هنوز میتوان تأثیراتشان را در پسزمینه اندیشه
بسیاری از سیاسیون فعلی کشور مشاهده کرد.
آغاز ورود فراماسونری به ایران چه زمانی بوده
است و نخستین فراماسون ایرانی کیست؟
پروژهسلطهنرمبرایرانبااستفادهازلژهایفراماسونری
از جنگهای ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه
قاجار آغاز شد.جایی کهغربدستشرابرایسلطه
بهمنابعایراندراز کردهبودواز یکسوشورویطمع
مناطق شمالی ایران را داشت و از سوی دیگر دولت
بریتانیادراندیشهتسلطبهمهمترین کشورهمسایه
هند بود .در این شرایط باز شدن پای بعضی افراد
به اروپا بهعنوان نماینده ،زمینهساز ورود تفکرات
فراماسونی شده و این اتفاق زیربنای تأسیس لژ
فراماسونری در ایران شد.ا گرچه نخستین ماسون
ازمقاماتدولتیایران،میرزاعسکرخانارومیافشار
سفیر فتحعلی شاه در فرانسه بود که به عضویت
رسمی لژ پاریس درآمد اما اولین ماسون ایرانی که
مأمور تأسیس لژ در ایران شد میرزا ابوالحسنخان
ایلچی بوده است .ایلچی که با پیشنهاد سر هارفورد
جونز ،نماینده انگلستان در ایران بهعنوان نماینده
ایران برای سفر به اروپا انتخابشده بود ،از آغاز سفر
بهشدتتحتتأثیرمظاهرزندگیاروپائیانقرار گرفت
و مشتاقانه پذیرفت در راستای منافع انگلیس در
ایرانفعالیت کند.اودرهمینخصوصسفرنامهای
باعنوان«حیرتنامه»بهقلمتحریردرآورد کهسراسر
آنتمجیدازظاهرزناناروپایی،تمجیدازمهمانیهای
مختلط و تحقیر ایرانیان است .ایلچی در این سفر
رسما فراماسون شده و مأموریت تأسیس لژ در ایران

را به عهده گرفت .میرزا ابوالحسن پس از بازگشت با
حمایت ویژه نماینده انگلیس در ایران ،به مدت
 35سال وزیر خارجه ایران شد .البته علیرغم
تالش زیاد ،ایلچی عمال نتوانست بهصورت رسمی
لژ فراماسونی در ایران تأسیس کند اما اقدامات او
باعث شد تعداد زیادی از درباریان قاجار به سمت
تفکرات ماسونی متمایل شوند.
ایلچی در مدت طوالنی  35ساله خود در
منصب وزیر خارجه ،اقدام چشمگیری هم
داشته است؟
بله ،او درحالی که وزیر خارجه ایران بود ،بهصورت
مستقیمماهانههزارروپیهازانگلستانحقوقدریافت
ی کرد و نقش اصلی را در امضای قراردادهای ننگین
م 
گلستانوترکمنچایایفا کرد.ا گرچهایلچیلژفراماسونی
تأسیسنکردامافعالیتهایشدرزمینهاشاعهتفکرات
ماسونیسببشدنسلبعدماسونهایایرانبهراحتی
بتوانند این وظیفه را انجام دهند.
چنانچه اشاره کردید ایلچی نتوانست لژ
فراماسونری را بهصورت رسمی در ایران تأسیس
کند ،بنابراین این اتفاق در چه زمانی صورت
گرفته است؟
بهطور رسمی ،میرزا ملکمخان نخستین لژ
فراماسونری را در ایران تأسیس کرد که نام آن را
«فراموشخانه» گذاشت.همچنینملکمخانپساز
تأسیسفراموشخانه،باراهاندازیروزنامه«قانون»،
تفکرات ماسونی را به سطح جامعه منتقل کرد .او
که بهعنوان سفیر ایران در انگلستان انتخاب شده
بود،درادامهحرکتایلچیبرایخدمتماسونهابه
انگلیس،زمینهسازومسبباصلیامتیازاتاستعماری
رویترز و التاری در زمان ناصرالدینشاه قاجار شد.
پس از ملکمخان ،عباسقلیخان آدمیت و میرزا
محمدحسن اصفهانی ،به ترتیب با تأسیس لژهای
جامعه آدمیت و انجمن اخوت ،راه ملکمخان در
ایجاد پایگاه قدرتمند برای فراماسونها در ایران
را ادامه دادند.
نقشآفرینی لژهای ماسونی در ایران در چه
زمینههایی مشهود است؟
اعضای این لژها همزمان در بخشهای سیاسی و
فرهنگی شروع به فعالیت گسترده در کشور کردند.
آنها در بخش سیاسی با در اختیار گرفتن مناصب
مختلف دولتی زمینهساز قراردادهای استعماری
دیگریبهنفعدولتهایغربیمخصوصاانگلستان
و به ضرر منافع ملی ایران شدند و در بعد فرهنگی
هم شخصیتهای برجسته این گروه با تأسیس

ا گرچه در ظاهر با وقوع انقالب اسالمی
لژها در ایران جمع شدند ،اما تفکراتی
که توسط آنها در  200سال گذشته
تبلیغ میشد هنوز هم زیربنای اصلی
ذهن بسیاری از افراد است .مفاهیمی
مانند اومانیسم ،سکوالریسم و ...
را که این لژها مدتها تبلیغ کردند،
امروزهمیتوانحتیدر شخصیتهای
تأثیرگذار کشور مشاهده کرد.اینافراد
البته در ظاهر ماسون نیستند ،اما در
تفکر،تفاوتچندانیبافراماسونهای
گذشته ایران ندارند .افرادی که امروز
آنها را با عنوان غ ربزده میشناسیم

روزنامههای مختلف اقدام به مقابله با مظاهر دین
در جامعه نموده و در جهت ایجاد تغییر در سبک
زندگی و پوشش مردم ایران قدم برداشتند .یکی
از مهمترین نقشهای لژهای فراماسونری در دوره
قاجار را باید ایجاد انحراف در جریان عدالتخواهی
و نهضت مشروطه ایران دانست .افراد وابسته به لژ
در جریان مشروطه ،با نفوذ بین مشروطهخواهان
جریان را از بیوت مراجع و علما به سمت سفارت
انگلیس منحرف کرده و با کنار زدن افراد اصلی
نهضت تا جایی پیش میروند که از  12عضو کمیته
انقالبی جریان مشروطه 9 ،تن را اعضای لژ تشکیل
میدهند )!(.به لطف این نفوذ و انحراف ،حرکتی
که در جهت آزادی و عدالت در ایران آغاز شده بود به
دیکتاتوری پهلوی ختم میشود .برای نمونه از این
اشخاص میتوان به بازیگران اصلی ماجرای اعدام
شیخ فضلاهلل نوری ،یعنی یپرم خان ارمنی و شیخ
ابراهیم زنجانی اشاره کرد که از اعضای لژ بودند .با
امضای قانون مشروطیت توسط مظفرالدین شاه
و به لطف نفوذی که در صف مشروطه داشتند،
لژهای فراماسونری توانستند با فراغ بال بیشتر بر
اتفاقات ایران اثرگذاری کنند .در این زمان تعداد
قابلتوجهی از افراد مؤثر کشور یا رسما عضو لژها

آ گهی تجدید مناقصه شماره 99/36
(یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی)
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد ،نسبت به عملیات اجرای حفاری و فیبر کشی در دو محور(محور یک :سه راه کهمره سرخی تا مرکز کره
بس و سایتهای بین راه)و(محور دو :سه راه کره بس تا مسقان در مسیر کهمره سرخی و سایتهای بین راه ) را بر اساس مشخصات موجود در اسناد از طریق
مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس های  WWW.TCI.IRو  FARS.TCI .IRمراجعه نمایند.
تاریخ انتشار99/6/26 :
خ ش99/6/26 :


روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آ گهی مزایده فروش

نوبت اول

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد اموال اسقاطی و ضایعات آهن مازاد بر نیاز خودر ا از طریق سامانه
تداركات الكترونیكی دولت به نشانی www.setadiran.irبا شماره مزایده  1099003079000001به فروش برساند.
متقاضیان از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت  10روز می توانند اسناد مزایده را از سامانه دریافت و نسبت به بارگذاری
و تحویل پا كت اقدام نمایند .اداره پشتیبانی و خدمات شماره تماس 88979512

تاریخ انتشار نوبت اول99/6/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/6/27 :
خ ت99/6/26 :


اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
شماره مجوز 1399/3204

آ گهی ابالغ اتهام

وزارت نفت

آقای آرمان رخزادی به شماره كارمندی  569788فرزند محمدفرید

پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح گردیده است .لذا به علت عدم دسترسی و به تجویز ماده  73قانون
آییندادرسی مدنی مراتب در یك نوبت منتشر میشود تا ظرف مدت یك ماه از تاریخ نشر آ گهی در یكی از روزهای اداری به محل امور اداری
ذیربط با این هیات واقع در تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخبهایی شمالی ،ضلع جنوبغربی میدان شیخبهایی ،پالك  ،144طبقه

سالمت

بودند و یا تحت تأثیر تفکرات بیرون آمده از لژ قرار
گرفتند .نتیجه این قضیه هم به رسمیت شناختن
قراردادهایی چون  1907بود.
آیا تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی تأثیری بر
حرکت فراماسونری در ایران داشت؟
پس از پایان حکومت قاجار و تأسیس دیکتاتوری
پهلویتوسطانگلیسدرایران ،گاممهمیدرسیطره
ماسونهابرایرانبرداشتهشدچرا کهدر زمانقاجار
یکیاز عواملی کهسرعترشدفراماسونهارا(ا گرچه
ی کرد ،شاهان قاجار بود .شاه
نهچندان زیاد) کند م 
پهلوی که عمال دستنشانده انگلستان بود اداره
کشور را به فراماسونهای سرشناسی نظیر فروغی
وا گذار کرد و رسما مجری تصمیمات آنها شد.
چ گونه لژها
شاید بتوان دوره پهلوی را دوره رشد قار 
در ایراننامید؛لژهایینظیربیداری،وفا،صفا،مهر،
آفتاب ،گراندلژ مستقل ملی ،آفتاب ،ستاره سحر،
مولوی ،خیام ،حافظ و ...بهسرعت ایجاد و رشد
کردند و بخش قابلتوجهی از نمایندگان مجلس
ملی ،دولتمردان و اعضای دربار را به عضویت خود
درآوردند .از مهمترین اقدامات وابستگان لژ در این
زمان باید به قراردادهای گس-گلشائیان توسط
عباسقلی گلشائیانو کاپیتوالسیونتوسطحسنعلی
منصور اشاره کرد .ضمنا در این دوره بخش زیادی از
توانلژدر بخشفرهنگیبرایمقابلهبامظاهردینی
صرف میشد .لژ در این زمان با استفاده از افرادی
چون تقیزاده توانست با ادیبان و هنرمندانی نظیر
ملکالشعرایبهار،ابوالحسنخانصبا،رهیمعیری،
درویشخان ،ایرج میرزا ،محمدحســین لقمان
ادهم ،روحاهلل خالقی ،فروغ فر خزاد و ...ارتباط
برقرار کند و از این طریق فعالیتهای فرهنگی خود
راپیشببرد.همچنینبنیادفرحدراینزمینهبازوی
توانمندلژبود.ماسونهادرزمانپهلویطوریرشد
کردند که طبق اسناد بهدستآمده در زمان وقوع
انقالب ،بیش از  3000عضو رسمی در ایران داشتند.
ا گرچهدر ظاهرباوقوعانقالباسالمی،لژهادر ایران
جمع شدند اما تفکراتی که توسط آنها در  200سال
گذشته تبلیغ میشد هنوز هم زیربنای اصلی ذهن
بسیاری از افراد است .مفاهیمی مانند اومانیسم،
سکوالریسم و  ...را که این لژها مدتها تبلیغ کردند
امروزه میتوان حتی در شخصیتهای تأثیرگذار
کشور مشاهده کرد .این افراد البته در ظاهر ماسون
نیستندامادرتفکر،تفاوتچندانیبافراماسونهای
گذشتهایرانندارند.افرادی کهامروزآنهاراباعنوان
غ ربزده میشناسیم.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده نوبت اول شركت تعاونی اعتبار
كاركنان شبكه بهداری مهاباد به شماره
ثبت 58 :شناسه ملی14003181324 :
بنا به تصویب هیاتمدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت
اول شركت تعاونی كاركنان شبكه بهداری مهاباد راس ساعت  16بعدازظهر روز
شنبه مورخ  1399/07/26در محل سالن اجتماعات مركز بهداشت شهرستان
ی گردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم
مهاباد واقع در بلوار توحید تشكیل م 
دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر
در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آییننامه
نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد،
میتواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تاماالختیار از
میان اعضاء یا غیراعضاء وا گذار نماید در این صورت هر عضوی میتواند عالوه بر
رای خود حدا كثر حق سه رای باوكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای باوكالت
داشته باشد .توضیحا اینكه وكالتنامههای عادی بایستی یك روز بعد از انتشار
آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر
شركت تنظیم شده و توسط هیاتمدیره بررسی و تایید گردد و در غیر این صورت
وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یكی از دفترخانههای اسناد
رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 )1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرسان
 )2طر ح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398
 )3اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود و زیان سال مالی 1398
 )4طر ح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالی 1398
 )5طر ح و تصویب بودجه پیشنهادی هیاتمدیره برای هزینههای مالی سال
1399
 )6اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سقف تسهیالت اعطایی به اعضای شركت
تعاونی
 )7انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علیالبدل به علت اتمام مدت
ماموریت آنان
ضمنا كلیه كاندیداهایعضویتدرسمتبازرسیبایستیحدا كثرتاظرفمدتیك
هفتهبعدازانتشارآ گهیمذكورمداركشناساییذیلرابامراجعهبهدفترشركتواقع
در مهاباد ،خیابان صالحالدین ایوبی شرقی ،درمانگاه صالحالدین ،طبقه دوم،
اتاقاولتحویلشركتنمودهرسیددریافتدارند.مداركشامل :كپیشناسنامه،
كپی كارت ملی ،آخرین حكم كارگزینی ،تكمیل فرم كاندیداتوری سمت بازرسی
تاریخ انتشار99/6/26 :
خ ش99/6/26 :
هیاتمدیره شركت
4304
تعاونی اعتبار كاركنان شبكه بهداری مهاباد

شاهبیت
خوشا مرغی که در کنج قفس با یاد صیادش

عاشق اصفهانی

چنان خرسند بنشیند که پندارند آزادش

توییتر

معراجالسعادة
()61

مطلب اول :در بیان دو جنس رذیله و ضد آنها
معالجه جربزه و جهل و تحصیل ضد آنها اما دو جنس رذیله  ،پس اول« :جربزه»
است که باعث خروج از حد اعتدال است و در فکر و موجب آن است که ذهن به
جایی نایستد  ،بلکه پیوسته در ابداع شبهات و استخراج امور دقیقه  ،غیر مطابق
واقع باشد و از حد الیق تجاوز کند و بر حق قرار نگیرد و بسا باشد که در مباحث
عقلیه و علوم الهیه منجر به الحاد  ،کفر و فساد عقیده شود  .بلکه میرسد به جایی
که صاحب آن  ،انکار همه اشیا و نفی حقایق جمیع چیزها را مینماید  ،همچنان که
ی گردند و
طایفه «سوفسطائیه» در علوم شرعیه و مسائل عملیه منجر به وسواس م 
عالجاینرذیله،بعداز آنکهآدمیقبحآنرابرخوردودانست کهاینموجببازماندن
از مراتب علم و عمل و محرومی از فیض معارف و نیل سعادات است و آدمی را به
درجه هال کت میرساند  ،آن است که  :رجوع کند به استدالالت و معتقدات علمای
مشهور به استقامت سلیقه و معروف به افهام مستقیمه و خواهینخواهی خود را بر
مقتضایادلهمعتبرهدرنزدآنهابداردوتجاوزازاعتقاداتواعمالوافعالآنهانکند
و بداند که  :بعد از آنکه جمعی کثیر و جمعی «غفیر» از علمای اعالم و صاحبان افهام
مستقیمهبراینطریقههستند واوبهتنهاییدر آنطریقهتشکیکنماید،ال محاله
از «اعوجاج» سلیقه یا اعتیاد ذهن او است به شبهه  ،پس نفس خود را به تکلیف بر
طریقه آنها بدارد تا عادت کند به ثبات و اطمینان .

آ گهی دعوت سهامداران جهت تشكیل
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
و مجمع عمومی فوقالعاده در شركت
همپیمانان نسیم ابهر (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  1016شناسه ملی
10460038761
بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم شركت همپیمانان نسیم ابهر
(سهامیخاص)دعوتبهعملمیآیدتادرجلسهمجمععمومیعادی
به طور فوقالعاده شركت كه در روز دوشنبه مورخ  1399/07/07راس
ساعت10صبحوجلسهمجمععمومیفوقالعاده كهدر روز چهاشنبه
مورخ  1399/07/09راس ساعت  10صبح در محل دفتر شركت واقع در
استانزنجان،شهرستانابهر،بخشمركزی،دهستانحومه،روستای
نورین ،جاده ترانزیت ،جاده كیلومتر  7ابهر تا كستان ،پالك  ،1گاراژ
پایانه بار همپیمانان نسیم ،طبقه همكف ،كد پستی 4561188669
ی گردد ،حضور به همراه رسانند.
تشكیل م 
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده:
 -1گزارش هیاتمدیره و بازرس قانونی شركت
 -2تعیین سمت و دارندگان حق امضاء مجاز
 -3تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان سال 1398
 -4انتخاب بازرسین اصلی و علیالبدل
 -5تعیین تكلیف در مورد ساخت و سرمایهگذاری مجتمع رفاهی و
خدماتی مورد پیشنهاد اداره كل راهداری و حمل و نقل كاالی استان
زنجان
 -6سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد
دستورجلسه مجمع عمومی فوقالعاده:
 -1افزایش سرمایه
 -2سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد
تاریخ انتشار99/6/26 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/6/26 :

چهارم شرقی ،هیات پنجم بدوی وزارت نفت مراجعه نماید.

تاریخ انتشار99/6/26 :
خ ت99/6/26 :

هیات پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت

شركت آب و فاضالب
استان آذربایجانشرقی

آ گهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شماره  2099001403000131مورخ  99/6/17مندرج در سامانه تداركات الكترونیكی دولت شماره  108سال 99

شرکت ملی گاز ایران

آ گهی احضاریه و ابالغ
مجوز شماره 1399/3240

بدینوسیله به خانم مریم نریمانیان كارمند شماره  583647كه پرونده ایشان به اتهام غیبت غیرموجه در این هیات مطرح رسیدگی
ی گردد ،ظرف مدت  20روز از تاریخ آ گهی جهت ادای توضیحات الزم به
میباشد ،به استناد ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی ابالغ م 
دفتر هیات هشتم بدوی واقع در تهران – میدان ولیعصر(عج) – بلوار كشاورز – خیابان شهید نادری – بعد از تقاطع خیابان ایتالیا – پالك
 – 4واحد  5مراجعه نمایند.
ی گردد.
بدیهی است در غیر این صورت غیابابه مورد اتهامی رسیدگی و رای مقتضی صادر م 
تاریخ انتشار99/6/26 :
خ ت99/6/26 :

هیات هشتم بدوی وزارت نفت

شركت آب و فاضالب استان آذربایجانشرقی در نظر دارد عملیات مربوط به :توسعه و بازسازی شبكه آب منطقه اهر را از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی)
از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به پیمانكار واجد شرایط و دارای رتبه آب وا گذار نماید .كلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .بدیهی است هزینه آ گهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اولیه معادل 31016820987 :ریال
ج) مبلغ سپرده تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار معادل 1550841049 :ریال میباشد.
د) مدت اجرای كار 24 :ماه
ه) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
و) پیشنهاددهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذكور را به حساب بانكی شركت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانتنامه با
رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به كارفرما تسلیم نماید .به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپردههای مخدوش ،سپردههای كمتر از میزان مقرر ،چك
و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایتwww.abfaazarbaijan.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول99/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/6/26 :
شناسه آ گهی985790 :
خ ش99/6/25 :


شركت آب و فاضالب استان آذربایجانشرقی

